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Antropologie náboženství

Zaměření:
Přednášky seznamují se základními metodami antropologického přístupu k náboženství a uvádějí do problematiky jeho mezikulturního vymezení, seznamují posluchače s antropologickou klasifikací náboženských kultů a poté se věnují vybraným tématům, jako je rituál, symbol a kosmologie v mezikulturní perspektivě. Nejde tedy o systematický úvod do historie a teorie oboru, ale spíše o výběr několika témat inspirativních pro každodenní život. Důraz je kladen na respektování rozmanitosti lidských přesvědčení, které je třeba zachovávat jako plnohodnotnou součást celosvětového kulturního dědictví, ale také jako cenné alternativy základních představ o světě a způsobů života z nich vyplývajících. V tomto smyslu lze kurz chápat jako pozvánku k mezináboženského dialogu.

Forma:
přednášky

Témata:
ÚVOD DO ANTROPOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ: specifika antropologického přístupu k náboženství a jeho metoda; vztah antropologie náboženství k sociologii, psychologii a filozofii náboženství; zvláštnosti terénního výzkumu a zúčastněného pozorování (riziko tzv. „badatelské smrti“); problematika mezikulturního vymezení náboženství a pokusy o jeho definici (Tylor, Durkheim, Horton, Geertz); dimenzionální vymezení náboženství (Smart); kritika tradiční typologie náboženství (světová X primární náboženství); typologie náboženské organizace – kulty individualistické, šamanistické, komunální, kněžské (Wallace)

NÁBOŽENSTVÍ, KULTURA A PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ: kosmologie a její úloha v kultuře; odlišnost „kulturních“ kosmologií a kosmologie vědecké (Mathews); vazba kulturní kosmologie a přírodního prostředí; otázka adaptivnosti kulturních kosmologií z hlediska trvale udržitelného života; posvátná hierarchie hodnot (Rappaport), otázka ekologické etiky v domorodých kosmologiích; antropologické inspirace současného ekofeminismu; mytologie, kultura a gender (Sanday) 

TĚLO JAKO NÁBOŽENSKÝ SYMBOL: vymezení symbolu a jeho role v kultuře; náboženská symbolika pravé a levé strany (Hertz); náboženská symbolika panenství a ženství (Hastrup); potlačování tělesnosti ve středověké mystice X oslava univerzální tělesnosti ve středověkém a renesančním karnevalu (Bachtin); symbolika čistoty a nečistoty (Douglas)

KULTURA A RITUÁL: funkce rituálu, problematika vymezení a definice; typlogie rituálů, rituál jako systém symbolické komunikace (Asad, Tabiah) a rituál jako představení (Alexander); rituál a divadlo (Schechner); efekt katarze; přechodové rituály a jejich trojčlenná struktura (Van Gennep); fenomén “liminality” a „communitas“ v rituálu (Turner); různé výklady rituálního násilí (Turner, Girard, Bloch, Whitehouse) 


Zakončení:
pohovor nad literaturou, ústní zkouška

Základní literatura:
·	BOWEN, J.R.: Religions in Practice. Boston, Boston, Allyn & Bacon 2002
·	BOWIE, F.: Antropologie náboženství. Praha, Portál 2008
·	CICHÁ, M. (ed.): Integrální antropologie. Praha: Triton 2014 (kap. „Antropologie náboženství“)
·	ERIKSEN, T. H.: Sociální a kulturní antropologie. Praha, Portál 2008 (kap. 14. „Náboženství a rituál“)
·	GEERTZ, C.: „Étos, světový názor a analýza posvátných symbolů“. In: GEERTZ, C.: Interpretace kultur. Praha, Sociologické nakladatelství 2000
·	GLAZIER, S.D.: Anthropology of Religion. Westport, Praeger 1999
·	KLASS, M.: Ordered Universes. HarperColins, 1995
·	MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, Sociologické nakladatelství 1998 (kap. 8. „Náboženství“)
·	POSPÍŠIL, L.: „Systémy víry: náboženství a magie“. In: POSPÍŠIL, L.: Kultura, Český lid 80/1993 (suplement)
·	SOUKUP, M.: Základy kulturní antropologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015 (kap. „Antropologie náboženství“) 

Výběr z doporučené literatury:
·	ANTALÍK, D. (et al.): Bůh a bohové. Pojetí božství v náboženských tradicích světa. Praha, Herrmann & synové 2005 
·	ANTALÍK, D. (et al.: Řád a chaos v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové 2010
·	ANTALÍK, D. (et al.): Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha, Herrmann & synové 2006
·	BASTIDE, R.: Bahijské kandomble. Praha, Argo 2003
·	BELLINGER, G. J.: Sexualita v náboženstvích světa. Praha, Academia 1998
·	CARRASCO, D.: Náboženství Mezoameriky. Praha, Prostor 1998
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·	ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu. Praha, Oikoymenh 1993
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·	ELIADE, M.: Pojednání o dějinách náboženství. Praha, Argo 2004
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·	FISCHEROVÁ, S. (ed.): Mýtus a geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách. Praha, Herrmann & synové 2008
·	GIRARD, R.: Obětní beránek. Praha, NLN 1997
·	GOLD, P.: Posvátná tajemství Navahů a Tiběťanů. Praha, Pragma 2000
·	HALÁSZOVÁ, V.: Devět bran k tajemství hory Kóra. Interpretace japonských náboženství. Praha, Academia 2006
·	HOLBA, J. (et al.): Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha, DharmaGaia 2007
·	HRDLIČKA, J. (ed.): Spánek a sny. Praha, Herrmann & synové 2008
·	HULTKRANTZ, A.: Domorodá náboženství Severní Ameriky. Praha, Prostor 1999
·	JAULIN, R.: Smrt u lidu Sara. Praha, Argo 2003
·	KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Obrazy ženství v náboženských kulturách. Litomyšl, Paseka 2008
·	LAWSON, T. E.: Náboženství Afriky. Praha, Prostor 1998
·	MURPHY, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON 1998
·	OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998
·	PERRIN, M.: Cesta mrtvých indiánů. Argo, Praha 2000
·	ROSNY, E.: Vládcové noci. Praha, Argo 2002
·	TURNER, V.: Průběh rituálu. Brno, Computer Press 2004
·	VAN GENNEP, A.: Přechodové rituály. Praha, NLN 1997
·	VITEBSKI, P.: Svět šamanů. Praha, Knižní klub 1996
·	XENOFONTOV, G.: Sibiřští šamani a jejich ústní tradice. Praha, Argo 2001


